
 

23000 Зрењанин, Панчевачка бб; Телефони: (023) централа 3150-167, диспечер 3150-160; Факс: 3150-151 

ПИБ: 105911713; Матични број: 20489758; Текући рачун: 335-25500-91 РБВ 

~ 1 ~ 

 

 

Број: 8048-08 

Дана: 10.05.2013. 

ЈКП „Градска топлана“ 

Панчевачка бб, Зрењанин, 23000 

 

ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА ПИТАЊА У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ ЈН-38/2013 ОП-6 

 

Дана 09.05.2013 године Комисија за предметну јавну набавку добила је писмени допис од 

стране потенцијалног понуђача, евидентиран под деловодним бројем 7984-08 од 

09.05.2013. године, у којем су постављена 3  питања ( појашњења) везано за јавну набавку 

бр. ЈН 38/2013 ОП-6: 

 

1.Питање:  

      

     - Да ли извод из АПР-а има одређена ограничења у погледу тога када је издат или се       

  доставља Извод без обзира на датум издавања? 

 

2. Питање: 

 

- Уколико понуђач има више законских заступника, да ли се за сваког од њих доставља 

Уверење надлежног суда  и полицијске управе да нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као чланови организоване криминалне групе ...? 

 

3. Питање: 

 

       -Понуђач треба да докаже да му није изречена мера забране обављања делатности која    

   је НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ОБЈАВЉИВАЊА односно слања позива за подношење       

   понуда. 

   Како тачно треба да гласи потврда? 

 

 

ОДГОВОРИ: 

 

      1.    Извод из АПР-а нема одређена ограничења у погледу тога када је издат. 

        

2.    Уверење надлежног суда  и полицијске управе да није осуђиван за неко од   

кривичних дела као члан организоване криминалне групе се доставља за 

законског заступника, а ако их има више онда за све њих. 
    

      3. Овај доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда. 

           Позив за подношење понуда је објављен дана 25.04.2013. год. на Порталу    

           јавних набавки а након тога и у Сл. гласнику. 

          То значи да овај доказ мора бити издат након 25.04.2013. год. 
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Све ово регулисано је Законом о јавним набавкама (Сл.гл.РС 124/12) и Правилником  о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова (Сл.гл. РС  br. 29/2013). 

 

 Одговори на питања нису прослеђена другим  потенцијалним понуђачима, из разлога што  

се питања не односе конкретно за предметну јавну набавку већ су уопштена за било коју  

јавну набавку и односе се на тумачење закона.  

 

 

 

Комисија за предметну јавну набавку 

________________________________ 

                                                                                     Драган Коцић   

Руководилац службе набавке 

 У Зрењанину 10.05.2013. год. 

 


